แบบ คพ.1
ตัวอย่าง
แบบคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่ง
ประเภท
ระดับ
สังกัด
มีผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
รอบที่
(ระหว่างวันที่
ถึง
)
อยู่ ใ นระดั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
คะแนน ซึ่ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ค วรได้ รั บ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตนเอง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 ประกอบกับ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
สั่ ง ให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ออกจากราชการกรณี ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ข้อ 4 กาหนดให้ผู้ เข้ารับการพัฒนาฯ จัดทาคามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในครั้งต่อไป
ข้อ 1. ข้าพเจ้าฯ ขอให้คามั่นว่า หากข้าพเจ้าฯ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามหลักสูตร
ซึ่งได้ระบุไว้ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
และหลั กสูตร ที่ ผู้ บั งคับ บั ญชาเห็ น สมควร (แบบ คพ.2) และข้อตกลงตัว ชี้วัดผลงานในการปฏิบัติร าชการ
(แบบ คพ.3) จั กท าให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล ในระดั บอั น เป็ น ที่
น่ า พอใจของทางราชการได้ โดยต้ อ งมี ผ ลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
รอบที่
.
(ระหว่างวันที่
ถึง
) เกิ นกว่ า 60 คะแนน และเมื่ อเข้ ารั บการอบรมในหลั กสู ตร
เพื่อพัฒนาตนเองแล้ว จักได้ทารายงานผลการอบรม/สัมมนา เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
ข้อ 2. คามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในแบบคามั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เป็นต้นไป จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
(หมายเหตุ ไม่เกิน 3 รอบการประเมิน)
ข้อ 3. กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติม คามั่น หรือกรณีผู้รับการประเมิน ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อ 1.
และข้อ 2. ให้ทั้งสองฝ่ายจัดทาเป็นหนังสือ พร้อมเหตุผลประกอบ โดยลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายและให้ถือว่า
เป็นเอกสารแนบท้ายของคามั่นฉบับนี้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ในคามั่นฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ
ข้อ 4. กรณี ที่ ผู้ รั บ การประเมิน ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได้ ต ามข้อ 1. และข้ อ 2. โดยไม่ มีเ หตุ ผ ล
อันสมควร ให้ถือว่าผู้รับการประเมินไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
และเป็นการกระทาผิดเงื่อนไขตามคามั่ นฉบับนี้ ทั้งนี้ หากครบกาหนดเวลาตามที่ระบุในข้อ 2. แล้วให้รายงาน
ผลการประเมิ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม หรื อ ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมแล้ ว แต่ ก รณี พิ จ ารณา
ดาเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป
คามั่นฉบับนี้มีข้อความตรงกันทุกประการ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้รับการประเมิน
)
ผู้ประเมิน
)
พยาน
)

แบบ คพ.2
ตัวอย่าง
แบบคามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ใช้ประกอบการจัดทาคามั่น ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒
รอบการประเมิน

 รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ................. ถึง ๓๑ มีนาคม .................)
 รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ................. ถึง ๓๐ กันยายน .................)

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)...............................................ลงนาม.....................................................
ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................ลงนาม....................................................
ชื่อพยาน (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................ลงนาม...................................................
ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
จากผลการประเมิน รอบการประเมินที่แล้วมา
 รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ................. ถึง ๓๑ มีนาคม .................)
 รอบที่ ๒ (๑ เมษายน .................ถึง ๓๐ กันยายน .................)
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ต้องได้รับการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา

แบบ คพ.3

แบบคามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ใช้ประกอบการจัดทาคามั่น ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒
รอบการประเมิน

 รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ................. ถึง ๓๑ มีนาคม .................)
 รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ................. ถึง ๓๐ กันยายน .................)

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)...............................................ลงนาม.....................................................
ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................ลงนาม....................................................
ชื่อพยาน (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................ลงนาม...................................................
ตัวชี้วัดผลงาน

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
๑
๒
๓
๔
๕

ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง

๑.
๒.
๓.
รวม
หมายเหตุ :
ในการประเมินให้คานึงถึง ปริมาณผลงาน,คุณภาพผลงาน,ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กาหนด
ความประหยัดหรือความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร

